Så här jobbar vi med
anledning av covid-19
Skellefteå camping och Byske havsbad håller öppet som vanligt, men med extra
uppmärksamhet på gästers och anställdas trygghet. Vi följer utvecklingen och lyssnar
hela tiden till myndigheternas råd och rekommendationer. Du som gäst ska känna dig
trygg och väl omhändertagen när du besöker eller bor hos oss.
Stugor och rum
För dig som bor i stuga eller rum innebär det att du har en helt egen boendeyta. Vi
städar alla stugor och rum mellan varje gäst. I rumsboende där du delar badrum och kök
har vi infört extra städrutiner och desinficerar alla ytor noggrant. I möjligaste mån
försöker vi låta stugorna och rummen stå tomma mellan bokningarna.
Camping
Du som bor i egen husbil eller husvagn kontrollerar din egen miljö.
Servicebyggnader
Våra servicebyggnader städas dagligen och dessutom desinficerar vi specifika ytor
såsom handtag, spolknappar och så vidare. Vi uppmanar alla som besöker oss, både
gäster och personal, att vara noga med att tvätta händerna ofta. Det finns handtvål i alla
våra servicebyggnader.
Personal
Vi är extra noggranna med vår handhygien. Personalen stannar hemma vid förkylning
med halsont, feber eller hosta, även vid lindrigare symptom. Vi håller rekommenderat
avstånd från kollegor och gäster.
Hur hanterar vi förbudet mot att samla 500 personer?
Det kan komma att bo fler än 500 personer på våra campingar samtidigt under
högsäsong. Men alla bor i eget boende i egen husbil/husvagn eller i stuga med egna kök
och badrum. I våra servicebyggnader kommer det inte att vistas så många personer
samtidigt
Vad gäller om Norge stänger gränsen?
Om norska gränsen stänger råder vi dig att boka om vistelsen.
Vad gäller om Sverige stänger gränsen?
Det finns inga indikationer på något sådant beslut i dagsläget. Vi följer Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap rekommendationer och följer utvecklingen löpande.
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Vad gäller om ett evenemang ställs in?
Om det evenemang du ska delta på ställs in så rekommenderar vi dig att boka om din
vistelse till ett annat datum. Önskar du avboka gäller våra ordinarie avbokningsregler.
Vad gäller om du vill avboka?
Tillsvidare gäller ordinarie avbokningsregler. Skulle det komma nya rekommendationer
från svenska myndigheter som påverkar så kommer vi att informera om det. Om du har
blivit sjuk kan du som vanligt avboka om du köpt avbeställningsskydd samt har ett giltigt
sjukintyg.
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och myndigheternas rekommendationer när
det kommer till både gäster och personal. Vi följer ständigt utvecklingen och anpassar
våra rutiner.
Följ utvecklingen på skelleftea.se/coronavirus, krisinformation.se och
folkhalsomyndigheten.se
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